Városi Polgármesteri Hivatal
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Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2009. január 27-én megtartott
ülésének nyilt üléséről
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán
alpolgármester, Antal János, Csomós Zsuzsanna,
Dobi Ferenc, Hollós László, Dr.Kerekes György,
Krcsméri Tibor, Krucsóné Gergely Erzsébet, Soós Attila,
Dr. Szegvári Péter, Szűcs Sándor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Agonás János képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi
Ferenc aljegyző, Kunné Horváth Izabella Alapszolgáltatási
Központ vezetője, Nagy János Centrál Élelmezési Szolgáltató
Központ vezetője, Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető,
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető, Posztósné Papp
Erzsébet csoportvezető, Kolozsi József pályázatíró referens
Csanádi István polgármester. Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a testületi
ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javaslatot tett a meghívón lévő munkatervben szereplő napirendek megvitatására
1. A 2009.évi költségvetés
- első forduló –
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi. Pénzügyi Bizottság
2. A köztisztviselők teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célok
meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
3. A képviselőtestület 2007-2010-ig szóló gazdasági programjának időarányos
végrehajtása, a 2009.évi feladatok meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
4. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő, értékesíthető forgalomképes
vagyontárgyak körére.
Előadó: Szűcs Sándor, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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Munkaterven kívüli napirendek:
1. A luxusadóról szóló 13/2006./III.29./Ö.sz.rendelet hatályon kívül helyezéséről.
2. Az állatok tartásáról szóló 17/2005./IV.20./Ö.sz.rendelet módosításáról.
Egyebek
3. Előterjesztés építési telkekről.
4. Előterjesztés Molnár József 47.majori lakos közterületen lévő épületbontási kérelméről
5. Előterjesztés a Baptista Szeretetszolgálat kérelméről
6. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása előterjesztése szociális intézmény
létrehozására.
7. Előterjesztés munkabérhitel felvételéről.
8. Előterjesztés Fehér János mezőhegyesi és Nyári Tamás végegyházi lakosoknak
az un. Aradi úton lévő önkormányzati tulajdonban lévő fasor tisztításával és nyesésével
kapcsolatos kérelméről.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta.
Napirend előtt:
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
2/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 332/2008,334/2008,335/2008,337/2008,
348/2008,349,350/2008,353/2008,354/2008,
355/2008,356/2008,358/2008, 360/2008,
361/2008,362/2008,365/2008,366/2008,
367/2008,369/2008, 370/2008,372/2008,
373/2008,374/2008, 381/2008, 382/2008,
387/2008,388/2008, 396/2008,399/2008.kt.sz.
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
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Napirendek:
1.napirendi pont tárgya: A 2009.évi költségvetés
- első forduló –
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a 2009.évi költségvetés
első fordulós munkaanyagát, valamint a társadalmi szervezetek támogatási kérelmével
kapcsolatos előterjesztést.
A munkaanyagot együttes ülésen valamennyi bizottság megvitatta. A Pénzügyi
Bizottság véleményezte a társadalmi szervezetek támogatásáról szóló előterjesztéssel együtt,
melynek felosztására javaslatot tesz.
A képviselőtestületnek a 2009.évi költségvetés első fordulós anyaga kapcsán döntenie kell
a polgármester illetményéről, költségtérítéséről valamint az alpolgármester tiszteltdíjáról és
költségtérítéséről, az utóbbira a polgármester tesz javaslatot. Döntenie kell továbbá a
Pénzügyi Bizottságnak a társadalmi szervezetek támogatására tett javaslatáról, valamint a
Tótkomlós és térsége Állati Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2009.évi működési
támogatásáról.
Figyelmébe ajánlja a testületnek a testületi ülés anyagának 6.sz.mellékletként kiadott, a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása előterjesztését az új szociális intézmény
létrehozásáról.
Az előterjesztésben foglaltak költségvetést érintőek lehetnek, tekintettel arra, hogy
a testületnek állást kell foglalnia arról, hogy a szociális ellátásokat milyen formában kívánja
a jövőben biztosítani..
A Pénzügyi Bizottság véleménye előtt kéri Garamvölgyi Lászlóné csoportvezetőt,
tájékoztassa a testületet.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Az első fordulós munkaanyag tájékoztatást nyújt a
2009.évi koncepció és az I. forduló értékadatairól, azok változásairól intézményenként és
önkormányzati összesenben.
Tájékoztatott a költségvetés első fordulós munkaanyaga alapján az önkormányzat működési
kiadásáról, ami 1.055.002,-Ft, melynek 57%-a 193 fő közalkalmazott és köztisztviselő,
valamint 100 fő közhasznú foglalkoztatott bér és járulékát tartalmazza, 39%-át, 412.938 e
Ft-ot a dologi kiadások teszik ki, 1%-át pedig a működési célú pénzeszközátadások. Ez
tartalmazza többek között a társadalmi szervezeteknek a képviselőtestületet által nyújtott
támogatását, valamint a Tótkomlósi Állati Hulladékkezelő Önkormányzati Társulás
2009.évi működési támogatását, mely a 812 e Ft. Ez utóbbit a testületnek felül kell
vizsgálnia, mivel a Társulás állandó költségei között olyan tételeket is szerepeltet, mint
üzemanyagköltség, konténerbérlet, mely megítélésük szerint a változó költségek
kategóriájába tartozik, ezért ezeket a költségeket az állati hulladék elszállításában
résztvevő településekkel kellene megfizettetni.
Szólt arról, hogy a működési kiadások 3%-át a szociális támogatások teszik ki. A
rendszeres szociális segélyre igényelhető támogatás mértéke csökkent. Ennek oka, hogy
2009-től a szociális ellátórendszer átalakult.
Az önkormányzat működési bevétele 925.435,-Ft., mely a működési kiadásokat
nem fedezi, a bevétel és kiadás közötti különbözet 129.567 e Ft, mely forráshiányként
jelentkezik, saját erőből kezelhetetlen. Mindezt tetézi, hogy a 2008.évet
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Kitért a fejlesztési forráshiányra, melyről szólva elmondta, hogy az 58,9 millió
forint, mely a fejlesztési kiadások 13,7%-át teszik ki. A költségvetés első fordulós
munkaanyaga tartalmaz egy fejlesztési tartalékot, mely a pozitív elbírálásban részesített
pályázatok önerejét tartalmazza. Összességében a fejlesztési kiadás 103.819 e Ft, bevétel
41 millió forint. A 2009.évi költségvetés második fordulós anyagának előkészítéséhez a
képviselőtestületnek döntenie kell polgármester úr bevezetőjében ismertetett
feladatokban.
Csanádi István polgármester: Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét
tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Tekintettel arra,
hogy a 2009.évi költségvetés első fordulós munkaanyagát a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsággal együttes ülésen vitatták meg, felkéri Szűcs Sándor
képviselő urat, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a
a két bizottság véleményét tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok a költségvetés munkaanyagát megvitatták. A munkaanyagban leírtak és
csoportvezető asszony által elmondottak alapján nem lett könnyebb a város
helyzete és költségvetése, annak ellenére, hogy a 2009.évi költségvetés koncepciójához
viszonyítva 50 millió forint került lefaragásra.
Probléma az, hogy a működéshez 2008.évben 33 millió folyószámlahitelt
kellett felvenni, és azt vissza kell fizetni. A költségvetés bevételi oldalát befolyásolhatja,
és ez a Vízművek Zrt-vel történő tárgyalás során merült fel, hogy a 2.sz. átemelő
szivattyút még ebben az évben fel kell újítani, melynek nagyságrendje 15-20 millió forint.
Ezt be kell tervezni. Ennek forrása részben adott, mely az ivóviz díjába beépített 10,Ft/m3 fejlesztési hányad, a Zrt által fizetett bérleti díj, valamint önkormányzati önerő. A
megoldásra tett javaslatot a Zrt vezérigazgatója. További befolyásoló tényező a Dalkia Zrt
kilépése, ami pénzügyi terhet fog jelenteni. Konkrétumot nem tudnak, tekintettel arra, hogy
a Dalkiával a tárgyalások most kezdődtek el.
A társadalmi szervezetek támogatásáról szóló előterjesztést a két bizottság megvitatta. A
2008.évben nyújtott támogatásokat megfelelőnek tartotta. Kivétel a Mezőhegyes városért
Közalapítványt, és a Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezete, akik első ízben
nyújtottak be kérelmet, javasolt támogatásukat az előterjesztés tartalmazza.
Javasolja a testületnek, hogy a társadalmi szervezetek 2009.évi támogatását az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
A Tótkomlósi Állati Hulladékkezelő Önkormányzati Társulást keressék meg, és jelezzék
a problémát, tárgyaljanak arról, hogy a változó költséget csak azok a települések fizessék
meg, akik az állati hulladék elszállítását a társulással végeztetik. Az önkormányzat az
elszállításban nem vesz részt, azt vállalkozóval kötött szerződés alapján oldja meg.
Az ÖNHIKI-vel kapcsolatosan komoly elemzésre van szükség. Meggondolandó, hogy a
a pályázatot benyújtsák-e, vagy csak az egyéb működési célú támogatásra nyújtsanak be
pályázatot.
A 2009.évi költségvetés második fordulója előtt az intézmények még egyszer tekintsék át
költségvetésüket, hol lehetne még költséget csökkenteni
A bizottságok az önkormányzat által nem kötelezően ellátandó feladatok

-5 szűkítésére nem kívántak javaslatot tenni.
Ezt figyelembe véve javasolja a testületnek, hogy a 2009.évi költségvetés első fordulós
anyagát, a bizottságok javaslatának megfelelően, a második forduló tervezési alapjaként
fogadja el.
Csomós Zsuzsanna képviselő. A költségvetési munkaanyagban szerepel, hogy helyi
adóbevételként 148 millió forint került tervezésre. A 148 millió forint milyen
adónemekből tevődik össze? A 100 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása mennyibe kerül
az önkormányzatnak ?
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Közfoglalkoztatás keretében a 100 fő 9 hónapig
történő foglalkoztatásának kiadása 52 millió 710 ezer forint, melyből 49. millió 938 ezer
forint a bér, 2 millió 904 ezer forint a dologi kiadás. Támogatást a bér és járulék teher
95%-ára lehet visszaigényelni, 46 millió 461 ezer forintot. A bevétel és kiadás között
jelentkező különbözetet, 6 millió 249 ezer forint ráfordítást, saját erőből kell biztosítani.
A tervezett 148 millió forint adóbevétel az alábbi adónemekből tevődik össze:
iparűzési adó tervezett bevétel 130 millió forint, magánszemélyek kommunális adója 12,5
millió forint, vállalkozók kommunális adója 2,7 millió forint, egyéb késedelmi pótlék 1,5
millió forint. A 148 millió forintban a 29 millió forint gépjárműadó és a talajterhelési
díjból származó 1,5 millió forint adó nem szerepel.
Dobi Ferenc képviselő: Tájékoztat arról, hogy a közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatottak un. START kártyával rendelkeznek, de csak az első évben nem terheli
járulékfizetés az őket foglalkoztatókat.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: A 100 fő közfoglalkoztatott álláskeresési
támogatásban részesült. A közfoglalkoztatás új rendszer, és az abban résztvevőket megilleti
a START kártya. A foglalkoztatással összefüggően betervezett költség tervadat, ami
változhat.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Mi történne akkor, ha csoda folytán jelentkezne egy
vállalkozó, aki a 100 főt foglalkoztatná ?
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Akkor nem jelenne meg a költségvetésben a
közfoglalkoztatás sem kiadás, sem bevétel szintjén.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A kérdéseket azért tette fel, mert jelen ülésen
a költségvetés első fordulós anyagát elfogadásra javasolják, de véleménye szerint
az többször változhat. Az a véleménye, hogy az első fordulós anyag nem veszi
figyelembe a gazdasági válságot, annak kezelését nem tartalmazza, és egyáltalán nem
foglalkozik az itt élő emberekkel. Az, hogy az intézményeket hogyan fogja a válság
terhelni, azt csak februárban fogják látni, az emelt közüzemi számlák valamint az érintett
lakosság által meg nem fizetett térítési díjakból. Az a véleménye, hogy ezzel foglalkozni
kell annál is inkább mivel az önkormányzatnak 129 millió forint a forráshiánya. Az „Út a
munkához „ program a munkába állításról szól. Akkor ha nem gondolkodnak abban, hogy
a 100 fő közfoglalkoztatottat munkához segítsék, később segélyezettként jelennek meg.
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vidékről és Romániából hoz diák és felnőtt munkaerőt, azért, mert a helybeliek nem
vállalják azt. Ezt a lehetőséget ki kellene használni, együtt kellene a Ménesbirtokkal
működni, aki idényben munkát tudna adni ezeknek az embereknek. Közfoglalkoztatás
keretében 100 főnek havonta minimálbért fognak fizetni, közben munkaidejük egy részét
nem használják ki, munkaidő után pedig 800,-Ft órabérért elmennek címerezni. Valamit
tenni kell, ha foglalkoztatnak, azt a munkaidőt kihasználva tegyék, az nem lehet, hogy 100
főre 52 millió forintot költenek. Azt nem tudja, hogy hasonló nagyságú települések, mint
például Vésztő, aki semmivel sincs jobb helyzetben mint Mezőhegyes, mit tesz azért, hogy
csak 10 millió forint forráshiánya van.
Gramvölgyi Lászlóné csoportvezető: Az országgyülés várhatóan a január 30-i ülésén az
ország költségvetését módosítani fogja. A testült elé terjesztett első fordulós anyag
sem szentírás. Amennyiben a központi költségvetésben változás áll be, úgy a testület elé
terjesztett költségvetési anyag is változni fog.
A város költségvetésében nem tudják modellezni azt, hogy a gazdasági válság mit
eredményez.
A helyi szociális rendszerben ez a 100 fő szerepel, akiknek közfoglalkoztatás keretében
kell munkát adni, segítve ezzel az önkormányzat és az intézmények munkáját,
feladatellátását is. Mint ahogy már utalt rá, az első fordulós anyag a központi
költségvetés függvényében változni fog. A 2008.évi költségvetést is módosította a testület,
holott gazdasági válság sem volt. A 2009.évi költségvetés a hiányozó és a változó adatok
beépítésével februárban válhat véglegessé.
Posztósné Papp Erzsébet csoportvezető: A helyi adóbevételekről 2008-ban is
tájékoztattak és a következő ülésen is tájékoztatni fognak.
Iparüzési adóból 130 millió forintnál, magánszemélyek kommunális adójából befolyó 12,5
millió forintnál több bevételt nem tervezhetnek. A településen 1500 gépjármű van, melyből
29 millió forint az adóbevétel, bevételként ettől többet nem tervezhetnek.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Érti képviselő asszony által felvetetteket.
Az érintett lakosok munkához való hozzáállása, moralitása tényleges feladatot róhat a
testületre, de ez nem a költségvetés témája.
Szűcs Sándor képviselő: Nem tettek javaslatot az önkormányzat által nem kötelezően
ellátott feladatok csökkentésére. Ilyen például a Zeneiskola, amit be lehet zárni. Azért ezt
hozta fel, mert ezzel szoktak példálózni.
Van ilyen feladat több is, de nem kívántak vele foglalkozni. Nagy baj lesz, ha a Kormány
olyan kemény megszorításokat tesz, ami miatt hozzá kell nyúljanak ezekhez a feladatokhoz.
Az „Út a munkába” program érdekes helyzetet teremtett. Polgármesterek vetették
fel, és kezdeményezték, hogy segélyezettek csak munkavégzés fejében kapjanak
ellátást. Ez komoly feladat, melyre a hivatal apparátusa kelőképpen felkészül. Az a 100 fő,
akit 9 hónapig foglalkoztatnak majd, tényleges munkával fogják idejüket kitölteni. Érti
a Ménesbirtokkal való együttműködésre tett javaslatot, ez jó útnak tűnik. Azt szeretné
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létszámot csökkenteni.
Uj Zoltán képviselő: Csomós képviselő asszony véleményével kapcsolatosan. :
Az a 100 fő, akit közfoglalkoztatás keretében fognak foglalkoztatni, zömében
majorokban él, szűkös körülmények között. De ez elmondható a város költségvetésére
is. Ez az első év, amikor kisebb forráshiánnyal indulnak. Az intézményeknél
azonban az idei évben kevesebb a normatíva. Mezőhegyest Vésztővel nem lehet
összehasonlítani, ott a lakosságszám kb. 7.900 fő, Mezőhegyesnek 5.900 fő, a különbség
a normatívákban is jelentkezik. Vésztőnek lehet, hogy 10 millió a forráshiánya, a
szomszédos Battonyának pedig nincs, de ezzel szemben van országgyűlési képviselője.
A 100 fő foglalkoztatásával összefüggő költségnek csak 5%-át kell az önkormányzatnak
saját erőből biztosítani, 95%-át vissza lehet igényelni, ezért ezt meg kell lépni. Az a
véleménye, hogy a Ménesbirtok Zrt csak töredékét tudná ezeknek az embereknek
foglalkoztatni, ebbe viszont a testületnek nincs beleszólása, és nem is kell, ez nem feladata.
Úgy érzi, ezeknek az embereknek azzal segítenek, ha 9 hónapon át foglalkoztatják őket, és
a fizetésükből legalább a számláikat ki tudják fizetni. De ez véleménye szerint egy másik
kérdés, amiről beszélhetnek, de a költségvetésben ezzel nem jutnak előre.
A költségvetések minden évben így készültek, két fordulóban tárgyalják
és fogadják el.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Képviselő asszony a költségvetés kapcsán
hosszú távú gondolkodásra gondolt.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Az a véleménye, hogy addig, míg pénz van, nincs
probléma. Akkor lesz probléma, ha nem lesz pénz, és akkor polgármester úr hiába megy
Gyenesei miniszter úrhoz. Az Uj képviselő úr által elmondottakba
nem bonyolódik bele. Az a véleménye továbbra is, ha lenne a településen egy gazdasági
pezsgés, nem lenne probléma. Mezőhegyes mezőgazdasági jellegű, ebből és a
Ménesbirtokból él a település egész lakossága. Hozzanak létre egy Kht-t, melynek
keretében foglalkoztathatnak. Továbbra is az a véleménye, hogy pénz elvégzett munka
után jár. Szűcs képviselő úr tudja, a Ménesbirtok Zrt gépjavító üzemében ettől nem
sokkal több bérért dolgoznak emberek, mint amit a közfoglalkoztatásban résztvevőknek ki
fognak fizetni.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: 2008-ban a 100 fő álláskeresési segélyben
részesült. Mint ahogy már utalt is rá, 2009-től a szociális ellátórendszer átalakult, ezért az
új rendszer alapján ezek az emberek tevőleges munkáért bért fognak kapni, aminek
nagyságrendje nagyobb a segély összegénél .Úgy gondolja, ezeknek az embereknek 9
hónapon keresztül folyamatosan tudnak munkát biztosítani. Az új rendszer egy modell,
aminek ez lesz az első éve, ami tanulás minden önkormányzat számára.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Ezeknek az embereknek mennyi időt kell ahhoz
ledolgozni, hogy táppénzre jogosulttá váljanak. Ez a jogviszony feljogosítja-e a
munkavállalót táppénzre ? Kérdését azért tette fel, mert korábban közhasznú
foglalkoztatottaknál előfordult, hogy táppénzes állományba vette őket, és a TB jelzett
felé egy bizonyos idő után, hogy az érintett táppénzre jogosító ideje lejárt.
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alapján történik, ezért a keresőképtelenség tekintetében az abban foglaltak az irányadók.
Dobi Ferenc képviselő: A foglalkoztatott, ha 1 napot dolgozott és keresőképtelenné
válik, akkor arra az egy napra lesz táppénzre jogosult. Három hét után 21 napra lesz
jogosult.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Plusz kiadást az önkormányzatnak nem fog jelenteni,
mivel azt a Magyar Államkincstáron keresztül állami támogatásként visszakapják.
Csanádi István polgármester: Elég sok vitát váltott ki ez a kérdés.
Abban képviselő asszonynak igaza van, hogy foglalkozni kell a problémával.
Azt azonban elmondaná, hogy az önkormányzatnak nem feladata a munkahelyteremtés,
de kötelessége azt elősegíteni. Az előttük lévő testületek is mindent megpróbáltak
annak érdekében, hogy a településre befektetőket hozzanak, sajnos eredménytelenül.
Ettől függetlenül törekedtek és mindent megpróbáltak azért, hogy vállalkozásokat
hozzanak a településre, volt olyan, akivel komoly tárgyalást folytattak, de végül
meggondolták magukat és nem fektettek be a településen. A környéken élőkre pedig nem
jellemző a befektetési kedv. A válságból való kilábalás egyik eszköze a közmunka.
Lehetőség és eszközök híján eddig ezt nem tudták megvalósítani.
Tudomása szerint lehetősége volt a lakosságnak arra, hogy a Ménesbirtoknál címerezési
munkát vállaljon, de csekély volt az érdeklődés, ezért dolgoztat vidéki munkaerővel. A
címerezés nagy odafigyelést igényel. Sajnos a cukorgyár bezárása miatt került a város
ilyen helyzetbe. Ezeket a kérdéseket természetesen napirenden tartják, de úgy gondolja,
fontosak annyira, hogy ne a költségvetés kapcsán tárgyalják azokat.
A lakosságnak pedig élni kell minden felkínált lehetőséggel.
Csanádi István polgármester. A polgármester illetményét és költségtérítését, az
alpolgármester tiszteletdíját valamint költségátalányát a képviselőtestület határozza meg,
ezért javaslatot tesz az alpolgármester tiszteletdíjára és havi költségátalányára.
Az alpolgármester tiszteletdíját a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994.évi LXIV. tv. 4.§./1/
bekezdése alapján úgy kell megállapítani, hogy az a hatályos köztisztviselői illetményalap
2,5 szeresénél nem lehet kevesebb, 6,5 szeresénél nem lehet több az illetményalap ez évben
nem változott, tehát 38.650,-Ft A minimum összeg 96.630,-Ft.
Javasolja a testületnek, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 2009.január 1. napi hatállyal
a köztisztviselői illetményalap 2,5 szeresében, azaz 96.630,-Ft-ban állapítsa meg.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Tekintettel arra, hogy személyét érintő kérdésben dönt a
testület, nem kíván a döntéshozatalban részt venni, kéri kizárását.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Erdődi Zoltán
alpolgármestert, havi tiszteletdíja valamint költségátalánya megállapítása idejére, személyes
érintettség miatt a döntéshozatalból kizárják, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
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Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy Erdődi Zoltán
alpolgármestert a helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990.évi LXV.tv. 14.§./2/
bekezdése alapján tiszteletdíjának és
költségátalányának megállapítása idejére
a döntéshozatalból kizárja.
Csanádi István polgármestert: Kéri, hogy akinek alpolgármester úr tiszteletdíjára és
költségátalányára tett javaslatával kapcsolatban kérdése, véleménye, másirányú javaslata
van, tegye meg.
Kérdés, vélemény, másirányú javaslat nem volt.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette.
4/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994.évi
LXIV.tv. 4.§./1/ bekezdésében foglaltak alapján
2009. január 1-i hatállyal Erdődi Zoltán
alpolgármester havi tiszteletdíját a köztisztviselői illetményalap
2,5 szeresében azaz,. 96.630,-Ft-ban
állapítja meg.
A tiszteletdíj és járuléka fedezetét a 2009.évi
költségvetésében biztosítja.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős. Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Az alpolgármester költségátalánya a módosított 1994.évi
LXIV.tv. 18.§./2/ bekezdése alapján tiszteletdíja 10-20%-ában állapítható meg. Javasolja a
testületnek, hogy az alpolgármester havi költségátalányát tiszteletdíjának 15%-ában, azaz
14.500,-Ft-ban állapítsa meg.
Kéri, hogy akinek véleménye, másirányú javaslata van, tegye meg
Vélemény, másírányú javaslat nem volt.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki az alpolgármester havi költségátalányára
tett javaslatát elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal, a javaslatot
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A határozatot a polgármester kihirdette:
5/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló módosított 1994.évi LXIV.tv. 18.§./2/
bekezdése alapján Erdődi Zoltán alpolgármester
havi költségátalányát 2009. január 1-i hatállyal
tiszteletdíjának 15%-ában, azaz 14.500,-Ft-ban
állapítja meg.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Dr.Kerekes György képviselő, Polgármester Javadalmazását Előkészítő Bizottság
tagja: Tekintettel arra, hogy Agonás János úr , a bizottság elnöke nincs jelen Ő, mint a
bizottság tagja teszi meg a bizottság javaslatát a polgármester illetményére és
költségtérítésére. A Polgármester Javadalmazását Előkészítő Bizottság 2009.január 27-én
ülésezett. A költségvetés első fordulós munkaanyagában a polgármester illetménye a
köztisztviselői
illetményalap 13,5 szorosában szerepel. A polgármester jelenlegi illetményét a
képviselőtestület 2008.január 1-i hatállyal a köztisztviselői illetményalap 13 szorosában,
azaz 502.450,-Ft-ban, költségtérítését illetményének 20%-ában, azaz 100.490,-Ft-ban
állapította meg. Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére, valamint arra, hogy a
köztisztviselői illetményalap, ami jelenleg 38.650,-Ft, nem változott, sőt a köztisztviselők
reálkeresete csökken, javasolja a testületnek, hogy a polgármester illetményét, és
költségtérítését hagyja változatlanul, havi illetményét a köztisztviselői illetményalap
13 szorosában, 502.450,-Ft-ban, havi költségtérítését illetménye 20%-ában, azaz 100.490,Ft-ban állapítsa meg.
Csanádi István polgármester. Tekintettel arra, hogy személyét érintő kérdésben
kell a testületnek döntenie, nem kíván a döntéshoztalban részt venni, kéri kizárását.
Átadja az ülés vezetését Erdődi Zoltán alpolgármesternek.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Csanádi István
polgármestert havi illetményének valamint havi költségtérítésének megállapítása idejére
személyes érintettség miatt a döntéshozatalból kizárják, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
6/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy Csanádi István
polgármestert a helyi önkormányzatokról
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bekezdése alapján illetményének és
költségtérítésének megállapítása idejére
a döntéshoztalból kízárja.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Kéri, hogy akinek a Polgármester Javadalmazást
Előkészítő Bizottság javaslatával kapcsolatban véleménye, másírányú javaslata
van, tegye meg.
Vélemény másírányú javaslat nem volt.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Szavazásra bocsátja a Polgármester Javadalmazását
Előkészítő Bizottság polgármester illetményére tett javaslatát.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármester havi illetményét a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és a képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított
1994.évi LXIV.tv. 3.§./2/ bekezdés 4.francia bekezdése alapján 2009. január 1-i hatállyal
a köztisztviselői illetményalap 13 szorosában, azaz 502.450,-Ft-ban állapítsák meg,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
7/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Csanádi István polgármester illetményét
a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994.évi
LXIV.tv. 3.§./2/ bekezdés 4.francia
bekezdése alapján 2009.január 1-i hatállyal
a köztisztviselői illetményalap 13 szorosában,
azaz 502.450,-Ft-ban állapítja meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Erdődi Zoltán alpolgármester
Erdődi Zoltán alpolgármester: Szavazásra bocsátja a Polgármester Javadalmazását
Előkészítő Bizottságnak a polgármester költségtérítésére tett javaslatát.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármester havi költségtérítését a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és a képviselők tiszteletdíjáról
szóló módosított 1994.évi LXIV.tv. 18.§./2/ bekezdése alapján 2009. január 1-i hatállyal
illetménye 20%-ában, azaz 100.490,-Ft-ban állapítsa meg, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
8/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Polgármesteri tisztség ellátásának egyes
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tiszteletdíjáról szóló módosított 1994.évi
LXIV.tv.18.§./2/ bekezdése alapján
Csanádi István polgármester havi költségtérítését
2009. január 1-i hatállyal illetménye 20%-ában,
azaz 100.490,-Ft-ban állapítja meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Erdődi Zoltán alpolgármester
Csanádi István polgármester: Átvette az ülés vezetését. Javasolja a testületnek, hogy
a társadalmi szervezetek 2009.évi támogatása a Pénzügyi Bizottság javaslatának
megfelelően kerüljön a 2009.évi költségvetésbe beépítésre.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
9/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a helyi szervezetek támogatására elkülönített
előirányzat felhasználásáról szóló 13/2007./VI.27./
Ö.sz. rendeletének 5.§./1/ és /2/ bekezdésében foglaltak alapján
a pályázatot benyújtó alábbi társadalmi
szervezeteket az alábbi összeggel támogatja:
ÁMK Gyermekeiért alapítvány
300.000,-Ft
Fúvószenekar alapítvány
200.000,-Ft
Aprónép alapítvány
50.000,-Ft
Mezőhegyes Városért Közalapítvány
250.000,-Ft
Beteg Gyermekek Gyógyítási alap
50.000,-Ft
Bursa Hungarica
1.000.000,-Ft
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
150.000,-Ft
Város és Környezetvédő Egyesület
50.000,-Ft
Mezőhegyesi Sportegyesület
2.900.000,-Ft
Mezőhegyesi Sporthorgász Egyesület
50.000,-Ft
Mezőhegyes Bírózó Sportjáért Alapítvány
50.000,-Ft
Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület 100.000,-Ft
Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület
50.000,-Ft
Ómezőhegyes Nyugdíjasklub
50.000,-Ft
Központi Nyugdíjasklub
50.000,-Ft
Bűnmegelőző és Vagyonvédelmi Szervezet
100.000,-Ft
Vakok és Gyengénlátók Szervezete
50.000,-Ft
Városi Nőklub
30.000,-Ft
Mezőhegyesi Református Egyházközség
50.000,-Ft
Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezete
50.000,-Ft
Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak
Szakszervezete
150.000,-Ft
ÁMK Pedagógus Szakszervezet
100.000,-Ft
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a működési tartalék terhére biztosítja.
Az államháztartásról szóló módosított 1992.évi
XXXVIII.tv. 13/A.§./2/ bekezdés értelében kötelezi
a társadalmi szervezeteket arra, hogy a nyújtott támogatás
rendeltetésszerű felhasználásáról 2009.november 30-ig
számoljanak el.
Felhívja a társadalmi szervezetek figyelmét, hogy a támogatás
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén
a szervezeteket visszafizetési kötelezettség terheli.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően
gondoskodjon a támogatások 2009.évi költségvetésbe
történő beépítéséről.
Határidő: 2009. február 17.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Szavazásra bocsátja a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a
Tótkomlós és térsége Állati Hulladékkezelő Önkormányzati Társulással a Mezőhegyesre
eső 2009.évi működési támogatásról tárgyaljanak és kérjék a társulástól az állandó
költség felülvizsgálatát, tekintettel arra, hogy abban olyan tételek is szerepelnek, melyek a
változó költségek kategóriájába tartoznak.
Kéri, hogy aki a bizottságok javaslatával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
10/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Tótkomlós és térsége Állati Hulladékkezelő Önkormányzati
Társulás tagjaként kéri, hogy a Társulás vizsgálja felül a 2009.évi működési
támogatások kapcsán a Mezőhegyes város Önkormányzatára eső
812 e Ft állandó költség összetételét, mivel a társulás állandó költségei között olyan
tételeket –pld. üzemanyagköltség, konténerbérlet –
is szerepeltet, mely a változó költségek kategóriájába tartozik.
Az önkormányzat a város közigazgatási területén keletkező állati
hulladék elszállítására más vállalkozással kötött szerződést, ezért indokolatlannak
tartja az említett költségek megfizetését.
Felhatalmazza a polgármestert a Társulással történő
tárgyalásra.
Határidő: 2009. február 16.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatának megfelelően
a 2009.évi költségvetés első fordulós anyagát, figyelemmel az egyes feladatokban
történő döntésekre, a második forduló tervezetési alapjaként fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
11/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 2009.évi költségvetés első fordulós
anyagát, a második forduló tervezési alapjaként
elfogadta.
Utasítja a polgármestert, hogy a 2009.évi
költségvetés rendelettervezetét a 4/2009./I.27./kt.sz,
5/2009./I.27./kt.sz.,7/2009./I.27./kt.sz, 8/2009./I.27./kt.sz.,
9/2009./I.27./kt.sz.,a 10/2009./I.27./kt.sz.határozatok figyelembe
vételével 2009. február 17-i ülésre terjessze be.
Határidő: 2009. február 17.
Felelős. Csanádi István polgármester
2. Napirendi pont tárgya: A köztisztviselők 2009.évi teljesítménykövetelményei alapját
képező kiemelt célok meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az írásos anyagot.
A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vonatkozó szakasza értelmében
a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokról a testület dönt.
A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a teljesítménykövetelményeket, értékeli
teljesítményét, annak eredményéről tájékoztatja a testületet.
A képviselőtestület 2008. január 29-i ülésén adott utasítás arra, hogy a jegyzővel szembeni
teljesítménykövetelményeket 2009.február 15-ig dolgozza ki, és azt a jegyző részére adjam
át.
A kiemelt célokat az írásos anyag tartalmazza, a jegyző értékeléséről pedig az alábbiakban
tájékoztatja a testületet.
A jegyző egyéni értékelésének követelményeit tíz pontban határozta meg.
A teljesítménykövetelmény egész évre meghatározott követelményeket tartalmaz a jegyzővel
szemben.
Megítélése szerint a jegyző a Képviselőtestületi munka törvényességét, annak színvonalát
magas szinten biztosítja. A testületi anyagok mindig kellően előkészítve és az SZMSZ-ben
meghatározott határidőben kerültek a testület tagjai elé.
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkája továbbra is magas színvonalú, minden
szakterületen biztosított a zökkenőmentes feladatellátás.
Hupucziné Győrki Julianna jegyzői feladatát magas színvonalon, naprakész felkészültséggel
látja el, s ugyanazt a nívót állítja a Polgármesteri Hivatal dolgozóival szemben is.
A jegyző a vele szemben támasztott követelményeket kiemelkedő módon teljesítette, ezért
értékelése: Kiváló.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a köztisztviselők
teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célok meghatározásáról szóló
előterjesztést fogadja el, és a határozati javaslatot emelje határozattá.
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A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
12/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a köztisztviselők jogállásáról szóló
módosított 1992.évi XXIII.tv. 34.§./3/ és
/5/ bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalban
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények
alapját képező 2009.évi célokat a mellékletben foglaltak
szerint határozza meg.
Utasítja a polgármestert, hogy
- a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján
gondoskodjon a jegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények
2009.február 15-ig történő kidolgozásáról és a jegyző
részére, annak írásos dokumentum formájában történő
átadásáról
- a jegyző teljesítményértékelését 2009.december 31.
napjáig végezze el, és arról a képviselőtestületet tájékoztassa
- a jegyzőnek a többi köztisztviselőt érintő teljesítményértékeléssel
kapcsolatos feladatellátását kísérje figyelemmel.
Határidő: értelem szerint, a határozatban megjelölt határidők
Felelős. Csanádi István polgármester
3.Napirendi pont tárgya:

A képviselőtestület 2007-2010-ig szóló gazdasági
programjának
időarányos végrehajtása, a 2009.évi feladatok meghatározása.

Előadó: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a 2007-2010-ig szóló
gazdasági program időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót.
A beszámolót együttes ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságok a gazdasági
program időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatták, javasolják a testületnek
a gazdasági program időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.
Szűcs Sándor képviselő: A gazdasági program kapcsán elmondta, hogy egy város
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sajátos módon jött létre, ami kihatással volt a múltjára és meghatározta
jelenlegi helyzetét. Ebben az évben ünneplik a Ménesbirtok fennállásának
225 éves évfordulóját. A Ménesbirtok helyzete nagyban meghatározta a település
életét. A településnek minden tekintetben volt egy felfelé ívelő időszaka, és sajnos
a Mezőhegyesi Cukorgyár bezárásával, mely központi döntés eredménye volt, aminek a
mindennapokban isszák a levét, egy lefelé ívelő szakaszba kerültek. Az ebből való
kiláboláshoz az állam nem nyújt segítséget. Sajátos helyzetet teremtett a Ménesbirtokot is
érintő privatizációval. Azt még nem lehet tudni, hogy milyen hatásai
lesznek. A település gazdasági ereje évről évre gyengül, ez kihatással van a foglalkoztatás
helyzetére is. Nem látják azt, hogy hogyan lehetne a városba munkahelyteremtő beruházást
hozni. Gondolkodhatnak azon is, hogy az állam, intézkedések folytán meghatározta életét,
és most, amikor gond van, elmarad a segítsége.
Az elmondottak kapcsán a helyzetre próbált rávilágítani és kételyeit próbálta
megfogalmazni.
A 2009.évi feladatok közül meg kell határozni azokat, melyeket el kell látni,
ha szükséges, a költségvetés módosításával.
Törekedni kell a likviditásra, vagy van pénz, vagy nincs, de azon dolgoznak,
hogy legyen. „Út a munkához” programban úgy kell részt venni, hogy annak értelme
legyen. A pályázatok kapcsán : vannak pályázataik, melyeken jelentős támogatást
nyerte, igy többek között a Diákotthon homlokzat felújítására és a Polgármesteri Hivatal
energetikai és homlokzat felújítására benyújtottakon. Ezekhez a pályázatokhoz az önerőt
biztosítani kell. Fontos kérdés a település rendezési tervének elkészítése, ami nem kis
összegbe kerül, de annak hatása sok évre szóló. Örömteli a víz- és szennyvízhálózat
kiépítettsége és annak jó műszaki állapota.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, a 2007-2010-ig
szóló gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról és a 2009.évi feladatok
meghatározásáról szóló előterjesztést fogadja el.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
13/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
2007-2010-ig szóló gazdasági programjának
időarányos végrehajtásáról , a 2009.évi
feladatok meghatározásáról szóló előterjesztést
elfogadta.
4. Napirendi pont tárgya: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő, értékesíthető
forgalomképes vagyontárgyak körére.
Előadó: Szűcs Sándor, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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Környezetvédelmi Bizottság előterjesztését. Az előterjesztést együttes ülésen a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, tájékoztassa
a testületet, és ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját is.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Az
ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntéseket korábban meghozták, melyek az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
módosított 11/2006./III.29./Ö.sz.rendelet 2.sz.mellékletében az elidegeníthető lakások
jegyzékében szerepelnek. Továbbra is az a javaslat, hogy a meglévő lakásállományból amit
lehet, értékesítsenek. Ennek megfelelően a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság javaslata tartalmazza a már értékesített ingatlanokat, azokat amelyeket
értékesítésre nem jelöltek ki, és jelenleg nem hasznosítottak. Tartalmazza továbbá az
értékesítésre kijelölt lakásokat hivatalos ingatlanforgalmi értékkel együtt. Szerepelnek
továbbá azok a lakások is, melyek hasznosításáról beszélni kell, valamint a nem lakás céljára
szolgáló azon helyiségeket, melyek üresen állnak. Tartalmazza továbbá az önkormányzat
gépparkjából három db gépjármű értékesítésére tett javaslatot.
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes
ülésen a javaslatot megvitatta, és az alábbi javaslattal él a testület felé.
A Kozma F. u.10.sz.alatti ingatlanra mely vendégházként funkcionál, konferencia központtá
történő átalakítására pályázatot nyújtottak be. A Kozma F. u.10/1 és 10/2 sz. alatti
garzonlakások ennek az épületnek a udvarán találhatók, ezért a pályázat elbírálásáig nem
javasolják bérbeadásukat.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatával, azzal, hogy a Kozma
F. u.10/1 és 10/ 2 sz. alatti bérlakásokat a Kozma F.u.10.sz.alatti vendégházra benyújtott
pályázat elbírálásáig ne adják bérbe, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A
Posta u. 10/1 és Posta u 10/2 sz.alatti lakások felújításának költsége 18,5 millió forint, mely
a 2009.évi költségvetés első fordulós anyagában szerepelt. Azt javasolják, ne újítsák fel
azokat, hanem jelenlegi állapotukban értékesítsék vagy bérbeadással hasznosítsák.
Uj Zoltán képviselő: Az együttes ülésen is elhangzott, hogy a két lakásra felújítási terv
készült. A jelentős felújítási költség miatt javasolja, hogy jelen állapotában értékeltessék
fel és értékesítsék.
Dr.Kerekes György képviselő: A Posta u.10/1 és 10/2 sz.alatti lakásokat véleménye
szerint sem érdemes felújítani. A felújítás költsége a bérbeadással nem fog megtérülni.
Ezért azt javasolja, hogy értékesítésre jelöljék ki.
Hollós László képviselő: Egyetért, az ingatlanokat felértékelést követően értékesítsék.
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felújítás költsége soha nem térül meg.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő, értékesítésre ki nem jelölt Mezőhegyes, Posta u.10/1 és 10/2 sz.alatti
bérlakásokat értékesítésre jelöljék ki, és a hivatalos ingatlanforgalmi értékbecslést követően
értékesítsék, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
a javaslatot elfogadta.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A Posta u.20.sz.alatti ingatlan jelentős értékü. Próbáljanak meg a BM-el
tárgyalni és a tulajdonjogot tisztázni, addig, míg nem romlik le teljesen az ingatlan állaga.
Csanádi István polgármester: A Békés megyei főkapitánnyal egyeztetett. Főkapitány úr
elmondta, hogy a BM gazdálkodása régiós szinten történik. Ezért Ő dönteni nem tud, de
azt elmondta, hogy véleménye szerint bérbe adhatja a lakást a testület, ha nyilatkozik arról,
hogy szükség esetén hasonló lakást tud biztosítani a BM- nek. Ezzel kapcsolatban írásban
fogja a BM régiós vezetőjét megkeresni.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A Posta u.38. sz. alatti ingatlan hasznosítására teendő javaslata személyiségi jogot érint,
ezért azt zárt ülésen fogja megtenni.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A Hársfa u.6.sz.alatti temetőben lévő gondnoki ingatlanra szóban már bejelentette igényét
a temetőt üzemeltető vállalkozó. A lakás felújításának költségét a költségvetés első
fordulós anyaga tartalmazza. Korábban már döntött a testület arról, hogy a Kossuth
u.20.sz.alatti, az Alapszolgáltatási Központ épületében lévő lakást nem adja bérbe.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A
Értékesítésre kijelölt lakásoknál a Kossuth u.1.sz.alatti ingatlan üresen álló, javasolja
a hivatalos ingatlanforgalmi értékbecslést követő értékesítését.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A Kossuth u.17/1, 17/2, 17/3 , 17/4 sz.alatti ingatlanokat az értékesítésre kijelölt
lakások listájáról vegyék le,nem javasolják értékesítésüket, az maradjon egyenlőre
önkormányzati tulajdonban.
A Posta u. 40/2 sz.alatti bérlakást továbbra is értékesítésre javasolják.
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A Posta u. 25.sz.alatti ingatlan felértékelése megtörtént, értékesítésre meghirdették,
de pályázó nem volt. Javasolják az értékesítésre kijelölt lakások listájáról vegyék le,ne
értékesítsék. Orvosi lakásként hasznosítsák a későbbiekben.
Csanádi István polgármester. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kossuth u.17/1,
17/2, 17/3, 17/4 sz. alatti és a Posta u.25.sz. alatti ingatlanokat az értékesítésre kijelölt
lakások listájáról levegyék, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A Kiskatonák tere 8.sz.alatti ingatlan az értékesítésre kijelölt lakások listáján szerepel,
jelenleg üresen álló, felértékelése még nem történt meg.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A Május 1 tér 9.sz.alatti társasházak egyik bérlője az általa bérelt bérlakást
szeretné megvásárolni. A társasház lakásai az értékesítésre kijelölt lakások listáján nem
szerepelnek. Javasolja, hogy a Május 1 tér 9.sz.alatti társasház 6 db lakását az értékesítésre
kijelölt lakások listájára vegyék fel.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és a részszavazati arányok figyelembevételével az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
14/2009./I.27./kt.sz.határozat
1.Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások közül az alábbiakat kívánja értékesíteni:
- Posta u. 10/1 és a Posta u. 10/2 sz.
- Május 1 tér 9.sz. alatti 6 lakásos ingatlan
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
módosított 1162006./III.29./ Ö.sz.rendelet 2. sz.mellékletében
az elidegeníthető lakások jegyzékében szereplő alábbi önkormányzati
bérlakásokat nem kívánja értékesíteni:
- Kossuth u. 17.sz.alatti 4 lakásos ingatlan
- Posta u. 25.
3.Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
módosított 1162006./III.29./Ö.sz.rendelet 2.sz.mellékletében
az elidegeníthető lakások jegyzékében szereplő Kossuth u.1.sz.alatti 2 szobás, komfortos,
80 m2 alapterületű, bérlakás értékesítése érdekében rendelje meg az ingatlan hivatalos
értékbecslését.
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megfelelő módosítását terjessze a képviselőtestület
2009.február 17-i ülése elé.
Határidő: 2009. február 17.
Felelős: Csanádi István polgármester
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok közül a HÖR
ingatlant meghirdették több alkalommal, de komoly érdeklődő nem volt.
A Petőfi sétányon lévő volt könyvtár épületét meghirdették értékesítésre.
A volt nagyiskola épületének sorsáról a testület már korábbiakban döntött, mely szerint
abból Egészségcentrumot kíván kialakítani
A képviselőtestület korábban döntött arról is, hogy a majori zártkerteket értékesíteni
kívánja. A területekre értékbecslést kértek, a szakértő 50,-Ft/m2 összegben határozta meg
az ingatlanok árát. .
Javasolja, hogy a 73.majori volt iskola területét és a hozzá tartozó volt gyakorlati kert
területét 50,-Ft/m2 áron értékesítsék. A korábbi bérlő Barátiné Pasek Mária 2007-ben meg
szerette volna vásárolni azt, de az akkori vételárat sokallta, elképzelhető, hogy az 50,Ft/m2 árat megfizetné..
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 73.majori volt
iskola épületének a helyét és a hozzátartozó volt gyakorlati kert területét, 50,-Ft/m2 áron
értékesítsék, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
15/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában álló
mezőhegyesi 0365/2 hrsz-ú, 7337 m2 kivett,
és 4460 m2 szántó, összesen: 1. ha 1797 m2
nagyságú területet, mely természetben a 73.majori
volt iskola épületének a helye és hozzá tartozó
volt gyakorlati kert területe, az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 41/2006./
XII.20./Ö.sz.rendelet 12.§./2/ bekezdés bc./ pontja rendelkezéseinek
figyelembevételével 50,-Ft/m2 áron értékesíti Barátiné Pasek Mária
Végegyháza, Széchenyi u.26. sz. alatti lakosnak.
Utasítja a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Az önkormányzat tulajdonában lévő gépparkból a Mercedes tipusú tüzoltó autó,
az IFA szippantó autó, és a Mercedes hulladékgyűjtő autó értékesítését javasolja.
Mindhárom gépjármű a forgalomból ideiglenes jelleggel kivonásra került.
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tulajdonában lévő három gépjárművet értékesítsék, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
16/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában lévő gépparkból az
az alábbi, használaton kívüli gépjárműveket kívánja értékesíteni:
1. Mercedes tipusú Tüzoltó autó
rendszáma: GUA 988,
2. IFA szippantós autó
rendszáma: CJY 705,
3. Mercedes tipusú hulladékgyűjtő autó rendszáma: CMX 113
Utasítja a polgármestert, hogy a gépjárművek értékének
meghatározására kérjen fel független szakértőt.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Hollós László képviselő: Van-e mód arra, hogy egy ingatlant ne a hivatalos forgalmi
értéken értékesítsenek ?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Nincs mód rá. A vagyonrendelet alapján ingatlant csak a
hivatalos ingatlanforgalmi értéken lehet értékesíteni.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző. A képviselőtestület a lakásrendelet és a
vagyonrendelet értelmében is 6 hónapig kötve van a vételi ajánlatához. A határidő
lejártát követően újabb forgalmi értékbecslést kell kérni.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a luxusadóról szóló
13/2006./III.29./ Ö.sz.rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezetet.
/ 1.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/ A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság
megvitatta. Tekintettel arra, hogy a bizottság elnöke a bizottsági ülésről távolmaradását
bejelentette, kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Soós Attila képviselő, Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese. A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta, és javasolja a testületnek a rendelettervezet rendeletté
emelését. A rendelet hatályon kívül helyezésének oka, hogy az Alkotmánybíróság a
luxusadóról szóló törvényt megsemmisítette.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát
fogadja el, és a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel az SZMSZ-ben foglaltaknak/
1/2009./I.28./Ö.sz.rendelet
A luxusadóról szóló 13/2006./III.29./ Ö.sz.rendelet
hatályon kívül helyezéséről.
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
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17/2005./IV.20./Ö.sz.rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet. /2.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Soós Attila képviselő, Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a
rendelettervezet megvitatta, és javasolja a testületnek elfogadásra. A módosítás oka,hogy
egy FVM rendeletet módosította az állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló FM
rendeletet. A módosítás az állategészségügyi felügyeletet ellátó magánorvos hatáskörébe
telepítette az eb tartójának bejelentési kötelezettségét, mely hatáskört korábban a jegyző
gyakorolta.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát
fogadja el, és a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazatta, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
2/2009./I.28./Ö.sz.rendelet
Az állatok tartásáról szóló 17/2005./IV.20./ Ö.sz.
rendelet módosításáról
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Uj Zoltán képviselő: Tekintettel arra, hogy a rendeletmódosítás az ebtartók
kötelezettségét érinti, kéri jegyző asszonyt, hogy a módosító rendelet a Mezőhegyes városi
havilapban kerüljön közzétételre.
Csanádi István polgármester: A városi havilap főszerkesztője jelen van az ülésen,
kéri, hogy Uj képviselő kérésének megfelelően a módosító rendeletet a lap
következő számában jelenjen meg.
Hollós László képviselő az üléstermet elhagyta.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a telekértékesítésekkel
kapcsolatos előterjesztést/ 3.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta.
Kéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi
Bizottság véleményét is tolmácsolja a testületnek.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az előterjesztésben foglaltakat megvitatták. Javasolják a testületnek, hogy
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határozatokat vonja vissza, és az új telekvásárlásra benyújtott kérelmezők kérelmének
adjanak helyt.
Kéri, hogy akinek másirányú javaslata van, tegye meg.
Másirányú javaslat nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek a két bizottság javaslatát fogadja
el, és az előterjesztésben foglaltak alapján a 277/2008./IX.30./kt.sz, a
275/2008./IX./kt.sz, a 273/2008./IX.30./kt.sz. és a 274/2008./IX.30./kt.sz.határozatokat melyekben telekértékesítésekről döntött- vonja vissza.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
17/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 277/2008./IX.30./kt.sz., a 275/2008./IX.30./kt.sz.,
a 273/2008./IX.30./kt.sz., és a 274/2008./IX.30./kt.sz.határozatokat,
melyekben telekértékesítésekről döntött, visszavonja.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a két bizottság javaslatát
fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően és a mezőhegyesi 796/80 hsz-ú
1390 m2 nagyságú, családi ház építésére szolgáló építési telket Dávid Mihály Krisztián
aradi lakos részére értékesítse.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
18/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/80 hrsz-ú, 1390 m2
nagyságú, önkormányzati tulajdonú, családi ház
építésére szolgáló építési telket Dávid Mihály
Krisztián Arad, Busteni u. 16-18.sz. A. ép.
4.ap. 10 sz. alatti lakos részére értékesíti.
Eladási árként 200,-Ft/m2+ÁFA, azaz összesen
278.000,-Ft+ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: Az ingatlan vásárlásától számított
4 év. Amennyiben e határidőn belül a beépítés nem
valósul meg jogszerűen, nevezetesen az építési
munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telket az önkormányzat
részére visszavásárlásra felajánlani az eredeti
eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
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Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a két bizottság javaslatát
fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően és a mezőhegyesi 796/71 hsz-ú,
1260 m2 nagyságú, családi ház építésére szolgáló építési telket Tamás Zoltán aradi lakos
részére értékesítse.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette
19/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/71 hrsz-ú, 1260 m2 nagyságú,
önkormányzati tulajdonú, családi ház építésére
szolgáló építési telket Tamás Zoltán Arad,
Granicelor u. 9. ap.3.sz.alatti lakos részére
értékesíti.
Eldási árként 200,-Ft/m2+ÁFA, azaz
összesen 252.000,-Ft+ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: Az ingatlan vásárlásától számított
4 év. Amennyiben e határidőn belül a beépítés nem
valósul meg jogszerűen, nevezetesen az építési
munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telket az önkormányzat
részére visszavásárlásra felajánlani az eredeti
eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
Határidő. 2008. február 28.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a két bizottság javaslatát
fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően és a mezőhegyesi 796/70 hsz-ú
1260 m2 nagyságú, családi ház építésére szolgáló építési telket Schultz Edit Viola aradi
lakos részére értékesítse.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette
20/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/70 hrsz-ú, 1260 m2 nagyságú,
önkormányzati tulajdonú, családi ház építésére
szolgáló építési telket Schultz Edit Viola Arad,
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értékesíti.
Eldási árként 200,-Ft/m2+ÁFA, azaz
összesen 252.000,-Ft+ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: Az ingatlan vásárlásától számított
4 év. Amennyiben e határidőn belül a beépítés nem
valósul meg jogszerűen, nevezetesen az építési
munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telket az önkormányzat
részére visszavásárlásra felajánlani az eredeti
eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
Határidő. 2008. február 28.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a két bizottság javaslatát
fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a mezőhegyesi 796/77 hsz-ú,
1406 m2 nagyságú, családi ház építésére szolgáló építési telket Savin Nastase és felesége
aradi lakosok részére értékesítse.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette
21/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/77 hrsz-ú, 1406 m2 nagyságú,
önkormányzati tulajdonú, családi ház építésére
szolgáló építési telket Savin Nastase és felesége Arad,
Andrei Saguna u.142.sz. .sz.alatti lakosok részére
értékesíti.
Eldási árként 200,-Ft/m2+ÁFA, azaz
összesen 281.200,-Ft+ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: Az ingatlan vásárlásától számított
4 év. Amennyiben e határidőn belül a beépítés nem
valósul meg jogszerűen, nevezetesen az építési
munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telket az önkormányzat
részére visszavásárlásra felajánlani az eredeti
eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
Határidő. 2008. február 28.
Felelős: Csanádi István polgármester
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fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a mezőhegyesi 796/72 hsz-ú,
1241 m2 nagyságú, családi ház építésére szolgáló építési telket Talpai Tiberiu és felesége
aradi lakosok részére értékesítse.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
22/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/72 hrsz-ú, 1241 m2 nagyságú,
önkormányzati tulajdonú, családi ház építésére
szolgáló építési telket Talpai Tiberiu és felesége Arad,
Simion Balint u.13. ap.1.sz.alatti lakosok részére
értékesíti.
Eldási árként 200,-Ft/m2+ÁFA, azaz
összesen 248.200,-Ft+ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: Az ingatlan vásárlásától számított
4 év. Amennyiben e határidőn belül a beépítés nem
valósul meg jogszerűen, nevezetesen az építési
munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telkes az önkormányzat
részére visszavásárlásra felajánlani az eredeti
eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
Határidő. 2008. február 28.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Molnár József Mezőhegyes,
47.majori lakos kérelmével kapcsolatos előterjesztést. / 4.sz.melléklet jegyzőkönyv
mellé csatolva/ Kérelmező azt kéri, hogy a képviselőtestület engedélyezze részére, hogy
47.majorban, közterületen lévő, korábban sertésól céljára használt épületet lebontsa, és az
anyagot saját célra felhasználja. Vállalja a terület helyreállítását és egy elfogadható,
de konkrétan meg nem nevezett ár megfizetését a bontott anyagért.
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság együttes ülésen megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét tolmácsolja
a testületnek.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese. A bizottság az
előterjesztésben foglaltakat megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy kérelmező kérelmének
ne adjanak helyt, az önkormányzat dolgozói a használaton kívüli sertésólat bontsák le, és a
bontott anyagot az önkormányzat használja fel.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek másirányú javaslata van, tegye meg.
Másirányú javaslat nem volt.
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Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el,
Molnár József kérelmének ne adjon helyt, ne engedélyezze, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő Mezőhegyes, 47.majorban álló használaton kívüli sertésólat lebontsa és
a bontott anyagot felhasználja, tekintettel arra, hogy a gazdasági épület lebontásából kinyert
építési anyagot az önkormányzat is fel tudja használni.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
23/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Molnár József Mezőhegyes, 47.majori
lakos kérelmének nem ad helyt, nem engedélyezi,
hogy az önkormányzat tulajdonában álló,
Mezőhegyes, 47.majorban lévő használaton kívüli, korábban
sertésól céljára hasznosított gazdasági épületet
lebontsa és a bontott anyagot felhasználja, tekintettel
arra, hogy a gazdasági épület lebontásából kinyert
anyagot az önkormányzat hasznosítani tudja épületállományának
felújításához.
Határidő: 2009. február 28. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Baptista Szeretetszolgálat
kérelmével kapcsolatos előterjesztést./5.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A Szeretetszolgálat azt kéri, hogy a képviselőtestület nyilatkozzon arról, részt kiván-e
venni az Európai Uniós Élelmiszerprogramban, fogadja-e az általa és a Vöröskereszt
által jutatott adományok arra rászorulók részére történő szétosztását és a felmerülő
költségek megtérítését.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Hollós László képviselő az ülésterembe visszatért.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az előterjesztést
megvitatta. Az élelmiszerprogram jól működik évente legalább 4 alkalommal juttatt el az
arra rászorulóknak segélycsomagot. Az évek során több település csatlakozott
a programhoz, ezért a szétosztásra kerülő csomagok mennyisége csökkent.
Ettől függetlenül javasolják az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek a bizottság javaslatát
fogadja el, és az előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozattá.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

- 28 A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
24/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
kinyilvánítja, hogy részt kíván venni az
Európai Uniós Élelmiszerprogramban, biztosítja
a Baptista Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt
által jutatott adományok fogadását és a rászorultak
részére történő kiosztását.
A település legrászorultabb 2850 lakosának adományozott
élelmiszersegély kiosztása során felmerülő költséget
2009.évben is vállalja.
Határidő: 2009. február 28. a határozat továbbítására.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása előterjesztését uj szociális intézmény létrehozásának lehetőségéről../
6.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztés 1.sz.melléklete tartalmazza a kistérség településein nyújtott szociális
szolgáltatásokat, az önkormányzati támogatásokat, a 2.sz.melléklete egy uj intézmény
létrehozása során a szükséges tennivalókat, és a 3.sz.melléklet a leggyakrabban felmerülő
kérdéseket és válaszokat tartalmazó segédanyagot a döntés megkönnyítése érdekében.
A testületnek arról kell döntenie, hogy a szociális ellátásokat milyen formában kívánja
a jövőben biztosítani .
Az előterjesztést együttes ülésen valamennyi bizottság megvitatta.
Tekintettel az előterjesztésben foglaltakra, kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét,
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, a Népjóléti Bizottság
elnökét, és az Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság megvitatta, és
javasolja a testületnek, hogy a társulásnak a kért szándéknyilatkozatot adja ki.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést megvitatta. A kérdés komoly, az anyag nem tükrözi azt ami
mögötte van, de el menni sem lehet mellette. Javasolja, kérjenek a társulástól bővebb
információt, a szándéknyilatkozatot pedig adják ki.
Soós Attila képviselő, Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese. A bizottság az előterjesztést
megvitatta, és két bizottságtól eltérő a véleménye.
Sok a hiányzó adat, a döntéshez ezek ismerete szükséges. Ezért a bizottság
elvetette azt, hogy a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat az uj intézmény keretében
biztosítsák.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az Ügyrendi Bizottság mind a négy jelenlévő tagja
tartózkodott a szavazástól.
Uj Zoltán képviselő: Abban az esetben, ha kiadják a szándéknyilatkozatot, már nem lesz
döntési lehetőségük. Azt szeretné, hogy konkrét számok ismeretében olyan döntést
hozzanak, hogy a visszafelé út megmaradjon. Javasolja, igy döntsenek.

- 29 Dr.Kerekes György képviselő: Mit várnak a testülettől ?Azt, hogy az előterjesztéshez
csatolt határozati javaslatot fogadják el, vagy szándéknyilatkozatot tegyen a
testület. Az a véleménye, hogy szociális területen kevés az információ arról, hogy
az uj intézmény létrehozása miről szól. Kecsegtető az előterjesztésben lévő összeg, ami
támogatásként szerepel, kérdés, ki osztja el ? A társulás vagy az uj intézmény, és hova
kerül a pénz ? Mezőhegyesen egy jól működő rendszer van, csak azért lépjenek be, hogy
valaki megmondja mennyit kapnak és vezényeljen ? A Társulást megítélése szerint
egymáshoz pár kilométerre fekvő településekre találták ki, példaként Baranya
megyét hozza fel, ahol 2 km-re helyezkednek el egymástól a falvak. Az előterjesztésben
foglaltak lényege, hogy a településen lévő szociális ellátó rendszer az Alapszolgáltatási
Központ keretében megmaradna, és a társulás létrehozna egy csúcsszervezetet, aki a
szociális feladatot ellátók felett vezényelne.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy a társulás
által megküldött anyag nem kellő mélységű, erről dönteni nem lehet. Ahhoz sokkal
mélyebb, számadatokkal alátámasztott anyagra van szükség. Az ÖNHIKI jelentős,
ha a társulás azt kívánja megcélozni a feladat társulás formájában történő ellátásával, hogy
a kapott normatíván felül kiegészítő normatívát is megkapják, a kezdeményezés
megfontolandó. Jelen ülésen adatok hiányában arról dönthetnek, hogy pontos
adatokat kérjenek a társulástól.
Kunné Horváth Izabella Alapszolgáltatási Központ vezetője: Néhány gondolattal
a költségvetés kapcsán elhangzottakra szeretne reagálni. A koncepció tárgyalása során a
testület felkérte az intézményeket a költségek csökkentésére. Az Alapszolgáltatási
Központnál sem a személyi, sem a dologi kiadáson nem lehet szűkíteni. Kötelező feladatot
látnak el. Az intézményben dolgozók létszámát és szakképesítését jogszabály határozza
meg. Az intézményben dolgozók száma a most kinevezésre került pszichológussal együtt
14 fő. Az intézményben a testület felkérése nélkül is minden esetben megtette a
költségtakarékossági intézkedéseket. A további költségcsökkentést a szociális étkeztetés
térítési díjaihoz nyújtott kedvezmények mérséklésével vagy megvonásával tudja elképzelni,
mivel ez az önkormányzatnak 7.134 e Ft plusz kiadást jelent. Erre látna lehetőséget,
amennyiben a képviselőtestület ezt támogatja, úgy a következő ülésre a térítési díjakat
három változatban előkészíti. Kéri, hogy a Dél-Békés Kistérség Többcélú Társulása
előterjesztéséről, az új szociális intézmény létrehozásáról, az ahhoz történő csatlakozásról
ne döntsön elhamarkodottan.
Amennyiben ez megvalósul, más települések az étkeztetés biztosítására nem a Centrál
konyhát fogják igénybe venni, hanem azt más módon oldják meg.
Utána járt, kiegészítő normatívát csak az intézményfenntartó Társulások kapnak. Az
adatokról pedig két esetben egyeztetett az előkészítőkkel, melynek eredménye, hogy
egyik normatíva sem az, mint ami az előterjesztésben szerepel. E tekintetben további
egyeztetésre van szükség. Tisztában van azzal is, hogy a környéken vannak olyan
intézmények, akik nem rendelkeznek minden feltétellel, ezért véleménye szerint, ha
létrejön az új intézmény, elsőként ezeket az intézményeket fogják szintre hozni.
Hollós László képviselő: Az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot
nem javasolja elfogadásra. A csatlakozást ne hamarkodják el, várják meg
a többi önkormányzat mit lép, és milyen eredménnyel. Kérjenek további adatokkal
alátámasztott információt, és az alapján hozzanak döntést.

- 30 Dr.Szegvári Péter képviselő: Amikor tegnap a bizottsági ülésről eltávozott, a
csatlakozáshoz pozitív volt a hozzáállás.
A mai nap folyamán telefonon megkereste Mezőkovácsháza polgármesterét,
és Medgyesegyháza jegyzőjét, tájékoztatást kért arról, hogy Társulás előterjesztésével a
testületek foglalkoztak-e . Mindkettő elmondta, hogy a témával
még nem foglalkoztak. Elmondták azt is, hogy az előterjesztés nincs kellően
kidolgozva ahhoz, hogy arról bármiféle döntést hozzanak. Mezőkovácsháza
polgármestere úgy tájékoztatta, hogy nem támogatja, Medgyesegyháza támogatja az
elképzelést. Az a véleménye, hogy előbb-utóbb ez lesz a tendencia. Az Európai Unió
ugyanis régiókat és kistérségeket támogat. A Társulások mindenütt megalakultak, de
nincsenek tartalommal megtöltve.
Az a véleménye, hogy a kérjenek bővebb információt, tájékoztatást, dönteni azonban csak
annak ismeretében lehet, hogy a városnak megéri- e, és a szociális ellátás színvonala nem
romlik. Nem ellenzi a csatlakozást.
Szűcs Sándor képviselő: Egyetért Szegvári képviselő úrral. A Társulási Tanács
ülésén még sokszor fognak az önkormányzatok polgármesterei erről tárgyalni.
Polgármester úr társulási ülésen tolmácsolja az elhangzottakat, és kérjen
bővebb, adatokkal alátámasztott tájékoztatót. Az a véleménye, hogy ha a többi településen
a szolgáltatás színvonala nem éri el Mezőhegyes, Battonya, Mezőkovácsháza szintjét,
akkor nincs értelme, mert a kiegészítő normatívát használja fel a kötelező szociális
ellátások szintrehozására. Ezt is fel lehet vetni a társulási ülésen.
Uj Zoltán képviselő: Az előterjesztés 1.sz.mellékletében jól látható a három város
kivételével a többi település szolgáltatási színvonala. Ezeket az intézményeket
az új intézménynek kell majd szintre hozni. Ezért azt kérte korábban is, és most is, hogy
a testület olyan döntést hozzon, amellyel a visszaút biztosítható.
Az Alapszolgáltatási Központ vezetője a szociális ellátásért fizetendő térítési díjakat
három változatban dolgozza ki, kéri vizsgálják meg.
Csanádi István polgármester: Az új intézmény létrehozása több lépcsős, ezt követően
szintre hozzák azokat a településeket, ahol a szolgáltatás színvonala alatta marad a három
városénak.
Kunné Horváth Izabella Alapszolgáltatási Központ vezetője: Szűcs képviselő úr által
elmondottakat megerősíti.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az előző ciklusban a képviselők már kaptak teljes
anyagot, mely a társulás településeinek szociális alapellátásáról készült. Az előterjesztés
mellékletében szereplő szociális intézmények mind működőek, ezek között természetesen
vannak olyanok, ahol a szociális szolgáltatás nem teljes.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Mint ahogy korábban is elmondta, a Társulás által
megküldött előterjesztés alkalmatlan arra, hogy abban állást foglaljanak.
Nem szerepelnek benne sem települési normatívák, sem működési bevételek, és kiadások.
A képviselőtestület csak egy megfelelően előkészített és kidolgozott
anyag ismeretében tud megalapozottan dönteni, de ettől függetlenül az a véleménye,
hogy nem szabad elvetni a társulás gondolatát.

- 31 Csanádi István polgármester: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásától
egy részletesen kidolgozott anyagot fognak kérni.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A társulás csak akkor tudja konkrét számadatokkal
kidolgozni az intézmény létrehozásával és működésével kapcsolatos előterjesztést, ha a
képviselőtestület legalább egy nyilatkozatot ad a csatlakozási szándékáról. Ellenkező
esetben a kidolgozásnál nem veszi figyelembe sem az ellátottak után járó normatívát, sem a
kiegészítő normatívát, sem az ellátandó feladatot, sem a személyi állományt. Javasolja, hogy a
testület ne zárkózzon el a Humánszolgáltató, Gyermekjóléti és Gondozási Központ
létrehozásának lehetőségétől, de a rendelkezésre álló adatok alapján ne döntsön. Kérje fel a
polgármestert, hogy az érdemi döntés meghozatala érdekében konkrét, tényszerű adatokkal
alátámasztott előterjesztést kérjen a Társulástól. A testületnek tudnia kell, hogy az új
intézmény működéséhez milyen mértékű támogatást kell nyújtania.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy jegyző asszony javaslatát
fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 8 szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
25/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
nem zárkózik el attól, hogy az önkormányzat által nyújtott
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában létrehozandó
Humánszolgáltató Gyermekjóléti és Gondozási Központ
keretein belül biztosítsa.
A megismert szakmai anyag alapján azonban érdemi döntést nem
tud hozni, tekintettel arra, hogy az nem tartalmaz Mezőhegyes
Város Önkormányzatára vonatkozó, döntését kellőképpen alátámasztó
adatokat.
Felkéri a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása elnökét, hogy
szolgáltasson olyan információt, melyből egyértelműsíthető, hogy
Mezőhegyes város Önkormányzatának milyen anyagi forrást kell
biztosítani a feladat térségi szinten történő ellátásához.
Határidő: 2009. február 15. határozat továbbítására.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy Dr.Pál Viktor, kivel
az önkormányzat hétvégi orvosi ügyelet ellátására szerződést kötött, bejelentette,
hogy 2009. január 5. napjától várhatóan október végéig nem vállalja az ügyeleti
ellátást. A hétvégi orvosi ügyeletet az 1.sz. és 2.sz. háziorvosi körzet háziorvosai,
Dr.Várkonyi László és Dr.Szegvári Péter látják el.
Csanádi István polgármester. Tájékoztatta a testületet arról, hogy a 255/2008./X.21./
Korm.sz.rendelet rendelkezik a szépkorúak, a 90, a 95, és 100 évesek jubileumi
köszöntéséről, mellyel jubileumi juttatás és oklevél jár.

- 32 Az önkormányzat eddig is köszöntötte a városban élő 90 év feletti szépkorúakat, kéri, hogy
ezt továbbra is tegyék meg, függetlenül a központi köszöntéstől.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
26/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a hagyományoknak megfelelően
továbbra is köszönti a városban élő
90 év feletti szépkorú személyeket.
Csanádi István polgármester Meg kell kezdeni a várossá nyilvánítás 20. évfordulója
tiszteletére, a március 21-én tartandó ünnepi testületi ülés és ünnepség szervezési feladatait.
Meg kell kezdjék a júniusban megrendezésre kerülő III. Lángosolimpiára való felkészülést
is.
Javasolja, hogy mindkét rendezvény szervezési feladatainak ellátásával szervező
bizottságot bízzanak meg.
Javasolja a testületnek, hogy a március 21-i ünnepi testületi ülés szervezési feladataival az
alábbi személyekből álló Szervező Bizottságot hozza létre:
Bizottság elnöke:
Soós Attila képviselő,
Tagjai :
Hollós László képviselő
Krcsméri Tibor képviselő
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő
Nagy János Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ vezetője
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
27/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a várossá nyilvánítás tiszteletére 2009.
március 21-én tartandó ünnepi testületi
ülés szervezési feladataival az alábbi
személyekből álló Szervező Bizottságot
bízza meg:
Elnök
Soós Attila képviselő,
Tagjai:
Hollós László képviselő,
Krcsméri Tibor képviselő,
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő
Nagy János Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ vezetője
Határidő: értelem szerint
Felelős: Soós Attila, képviselő a bizottság elnöke
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szervezési feladataival szintén Szervező Bizottságot bízzanak meg .
A bizottság elnökének Soós Attila képviselő urat, tagjai közé Hollós László képviselőt ,
Krcsméri Tibor képviselőt, Krucsóné Gergely Erzsébet képviselőt, Nagy János Centrál
Élelmezési Szolgáltató Központ vezetőjét, a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft részéről
Kovács János és Papp István urakat válasszák be. A Kft munkatársaira azért tett javaslatot,
mert a lángosolimpiát eddig is minden évben velük közösen rendezték meg.
Kéri, hogy aki a bizottság létrehozásával a bizottság elnökének és tagjainak személyére
tett javaslatával egyetért, kézfelnyújtással jelezze
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
28/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a III. Lángosolimpia rendezvény szervezési
feladataival az alábbi személyekből álló
Szervező Bizottságot bizza meg:
Bizottság elnöke:
Soós Attila képviselő,
Tagjai:
Hollós László képviselő,
Krcsméri Tibor képviselő,
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő,
Nagy János Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ vezetője
Kovács János, a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft ügyvezetője,
Papp István, a Mezőhegyes Állami Ménes Kft ügyvezető-helyettese
Határidő: értelem szerint
Felelős: Soós Attila képviselő, a bizottság elnöke
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a munkabérhitel felvételéről
szóló előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az előterjesztést
megvitatta, a munkabérhitel felvételét elfogadásra javasolja, mivel más lehetőség nincs.
Csanádi István polgármester. Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát
fogadja el, és az előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozattá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
29/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről
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21.§-a alapján a 2009. január havi bérek és segélyek
kifizetéséhez 20 millió forint nagyságrendű munkabér
hitel felvételét határozza el.
A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy
a hitel tőkerész és járulékainak visszafizetését a
2009.évi költségvetéséből fedezi.
Vállalja, hogy a hitel tőkerész és járulékainak visszafizetését
a 2009.évi költségvetésében minden más kiadást megelőzően
betervezi.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a munkabér
hitelszerződés megkötéséről.
Határidő: 2009.január 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület a hagyományoknak megfelelően
minden évben vendégül látta a városnak legtöbb adót fizető cégeit, vállalkozásait.
Erről együttes ülésen a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság polgármester
úr által elmondottakat megvitatta. Javasolják, hogy függetlenül az önkormányzat anyagi
helyzetétől, szerény keretek között a legtöbb adót fizetőket 2009.évben is lássák
vendégül.
Szűcs Sándor képviselő: Egyetért a bizottság véleményével.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy 2009.évben is
lássa vendégül a városnak legtöbb adót fizető cégeit, vállalkozásait. Hatalmazza fel
arra, hogy a vendéglátás időpontját meghatározza.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
30/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a hagyományoknak
megfelelően 2009.évben is vendégül látja
a városnak legtöbb adót fizető cégeit,
vállalkozásait.
Felhatalmazza a polgármestert a vendéglátás
időpontjának meghatározására.
Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Csanádi István polgármester
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és Nyári Tamás végegyházi lakosok kérelmével kapcsolatos előterjesztést.
Fehér János azt kéri, hogy a Végegyháza felöli bekötőúton, Mezőhegyes
közigazgatási határától 73.majorig az önkormányzati út melletti fasor súrjázását
és nyesését engedélyezze a testület, a levágott faanyagért cserébe vállalja a fasor
tisztítását.
Nyári Tamás végegyházi lakos 73.majortól a Battonyai útig kéri az engedélyt, az
önkormányzati út melletti fasor súrjázására és nyesésére, és a levágott anyagért cserébe Ő
is vállalja a fasor tisztítását
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság megvitatta.
Kéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye mellett a Pénzügyi
Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az előterjesztésben foglaltakat megvitatták. A kérelmezők által kért területet
megtekintették, javasolják a testületnek, hogy kérelmezők kérelmének adjanak helyt és
engedélyezzék részükre az általuk kért területek súrjázását, nyesését, azzal a feltétellel,
hogy a területről fát nem termelhetnek ki, és a munkálatokat követően a területeket tiszta
állapotban adják vissza.
Csanádi István polgármester: Egyenkénti szavazásra bocsátja a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Javasolja a testületnek, hogy Fehér János Mezőhegyes, Ruisz Gy. u. 6.sz.alatti
lakos kérelmének adjanak helyt, és engedélyezzék, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő mezőhegyesi 0295/5 hrsz-ú, un. Aradi úti, természetben a Végegyháza felöli bekötő
úton, Mezőhegyes közigazgatási határától 73 majorig terjedő fasor súrjázást, nyesését
egyszeri alkalommal elvégezze, azzal a feltétellel, hogy a területről fát nem termelhet ki, a
munkálatok elvégzését követően köteles a területet tiszta állapotban átadni
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
31/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Fehér János Mezőhegyes, Ruisz Gy. u.6.sz.
alatti lakos kérelmének helyt ad. Engedélyezi, hogy
az un. Aradi úti, az önkormányzat tulajdonában lévő
mezőhegyesi 0295/5 hrsz-ú természetben Végegyháza felöli bekötő úton
Mezőhegyes közigazgatási határától 73 majorig
terjedő fasor súrjázását, nyesési munkálatait
egyszeri alkalommal elvégezze, azzal a feltétellel,
hogy a területről fát nem termelhet ki. a munkálatok
elvégzését követően köteles a területet tiszta
állapotban átadni.
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Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy Nyári Tamás Végegyháza,
Kossuth u.67. sz.alatti lakos kérelmének adjanak helyt és engedélyezzék, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő mezőhegyesi 0295/3 és a 0295/4 hrsz-ú, az un. Aradi úti,
természetben Mezőhegyes 73.majori úttól Battonyai útig terjedő fasor súrjázást, nyesését
egyszeri alkalommal elvégezze, azzal a feltétellel, hogy a területről fát nem termelhet ki, a
munkálatok elvégzését követően köteles a területet tiszta állapotban átadni
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
32/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Nyári Tamás Végegyháza, Kossuth u.67,.
sz.alatti lakos kérelmének helyt ad. Engedélyezi,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő mezőhegyesi
0295/3 és a 0295/4 hrsz-ú, un. Aradi úti, természetben
Mezőhegyes, 73.majortól a Battonyai útig terjedő
fasor súrjázását, nyesését egyszeri alkalommal elvégezze,
azzal a feltétellel, hogy a területről fát nem termelhet
ki, a munkálatok elvégzését követően köteles a
területet tiszta állapotban átadni.
Határidő: 2009.február 28.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a 2008.évi
szabadsága terhére 2008.december 20-22-ig 2 nap, és 2009.január 14-15-ig 2 nap
szabadságot vett igénybe. Kéri, a testületet, hogy utólag hagyja jóvá a szabadságok
kivételét.
Kéri továbbá, hogy a 2008.évi szabadság terhére 2009. február 2-től február 6-ig
5 nap kivételét engedélyezze részére.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
33/2009./I.27./kt.sz.határozat
1.Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Képviselőtestület saját és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2007./III.28./Ö.sz.rendelet 36.§./3/
bekezdésében foglaltak alapján Csanádi
István polgármester 2008. december 20-22-ig
letöltött 2 nap, és 2009. január 14-től január 15-ig
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2. Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a Képviselőtestület
saját és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2007./III.28./Ö.sz.rendelet 36.§./2/
bekezdésében foglaltak alapján Csanádi
István polgármesternek a 2008.évi szabadsága terhére
2009. február 2-től február 6-ig 5 nap szabadság kivételét
engedélyezi.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy 2009. január 1-i hatállyal
a Közigazgatási Hivatalok elnevezése Államigazgatási Hivatalra változott.
Javasolja a testületnek, hogy a 318/2008./XII.23./Korm.sz.rendelet 12.§./2/ bekezdésének
c./ pontja alapján kérjék az Államigazgatási Hivatalt, hogy nyújtson szakmai segítséget az
önkormányzat ágazati feladatait ellátásához.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
34/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási
szervéről szóló 318/2008./XII.23./Korm.sz. rendelet
12.§./2/ bekezdésének c./ pontjában foglaltak
alapján kéri a Dél-Alföldi Regionális
Államigazgatási Hivatal Békéscsabai
Kirendeltségét, hogy Mezőhegyes város
önkormányzatának ágazati feladatai ellátásához
nyújtson szakmai segítséget.
Határidő: 2009. február 28. határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal
energetikai és homlokzatfelújítására benyújtott pályázaton 49 millió 995 ezer forint
támogtást nyertek.
Csanádi István polgármester: A Békés megyei Katasztrófa és Polgári Védelmi
Szövetség megkereséssel élt, és tájékoztatott arról, hogy a szövetség jelenleg a
települési polgári védelmi szervezetek felkészítéséhez és gyakoroltatásához nyújt szakmai és
anyagi segítséget a települési önkormányzatoknak. A szövetség célja: szoros együttműködés
kialakítása a jogszabályokban meghatározott védelmi feladatokat ellátó országos és területi
szervekkel valamint a helyi önkormányzatokkal. A megkereséshez csatoltan megküldték az
alapszabályt is. A szövetséghez történő csatlakozás eseté éves tagdíjat kell fizetni,
melynek összege 13 ezer forint, felhasználásáról az elnökség a közgyűlésnek számol be.
Erről a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatta.
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Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a Békés megyei
Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség megkeresését polgármester úr tájékoztatása
alapján megvitatta. Javasolja a testületnek a szövetséghez történő csatlakozást,
és vállalják éves tagdíjként a 13 e Ft megfizetését. Hatalmazzák fel polgármester urat a
belépési nyilatkozat aláírására.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
35/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy csatlakozik
a Békés megyei Katasztrófa
és Polgári Védelmi Szövetséghez, és
vállalja a 13.000,-Ft éves tagdíj megfizetését.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon
a tagdíjnak a 2009.évi költségvetésbe
történő beépítéséről.
Határidő: 2009. február 28. határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testületi üléseket is közvetítő Bácskábel Kft
ügyvezetője, Német László úr írásban megkereste, és tájékoztatta arról, hogy amennyiben a
képviselőtestület ülésének időpontja továbbra is egybeesik Csanádpalota nagyközség
képviselőtestülete ülésének időpontjával, és még két település ülésével, csak minden
második testületi ülést tudnak közvetíteni.
Ennek megfelelően kérte a testületi ülés időpontja megváltoztatásának megfontolását.
Németh úrral telefonon is egyeztetett, aki elmondta, hogy Csanádpalotán is minden hónap
utolsó hetének keddi napján tartják az üléseket. Nem tartaná szerencsésnek a testületi ülések
időpontjának megváltoztatását, a hagyományok miatt sem, ezért egyeztetni fog
Csanádpalota polgármesterével. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre,
akkor a testületi ülések időpontját a hónap utolsó hetének keddjéről egy héttel korábbra
kell áttegyék.
Hollós László képviselő: Tekintettel arra, hogy a Bácskábel Kft a T-Com-nak
értékesítette a városi tv-t, de az internet szolgáltatást tulajdonába megtartotta,
és új szolgáltatóként belépett a Csoki -nett, jónak tartaná ha polgármester úr felkérné ezeket
a szolgáltatókat, hogy testületi ülésen adjanak rövid tájékoztatást tevékenységükről.
Csanádi István polgármester: Természetesen megkeresi a szolgáltatókat, de kötelezni
nem lehet őket arra, hogy tevékenységűkről tájékoztatást adjanak.
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Településtisztasági Kft ügyvezetője arról értesítette, hogy 2009. február 1. napjától 12.000,Ft/tonna+ÁFA dijért veszi át a társaság a kommunális hulladékot
a Mezőhegyesi Hulladékátrakó telephelyen.
Csanádi István polgármester: Mezőhegyes Romániai testvértelepülésének
polgármestere faxon az alábbi megkereséssel élt.
A „Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési Program 2007-2013” keretében
lehetőség adódott arra, hogy Mezőhegyes önkormányzata és a Peregi önkormányzat egy
közös projekt koncepciót nyújtson be uniós pénzek elnyerésére a
„Kispereg- Mezőhegyes-i községi út” megépítésének tervezésére, amelynek jövőre nézve a
fontosságáról és jelentőségéről nem kell említést tegyen. A projekt koncepciót 2009.február
16-ig kell postázni, az idő rövid. Kérte, hogy a képviselőtestület nyilatkozzon arról, hogy
részt kíván-e venni ebben a projektben, és ha igen, biztosítja-e az önrész finanszírozását,
amely 5 %.
Szükséges az elvi beleegyezés ahhoz, hogy együtt készítsék el a projekt koncepciót, és
február 10-ig mind a két fél határozatban rögzítse a szándékot, és aláírják
a partnerségi együttműködést.
Polgármester úr reményét fejezte ki, hogy az önkormányzat is támogatni fogja ezt a
lehetőséget, és dacára a pénzbeli válság okozta nehézségekre, biztosítani fogja az önrész
finanszírozását amely által több évtizedes álom valósulhat meg, a Kispereg-Mezőhegyesi út
megépítése.
A faxon továbbított megkeresésből az nem derült ki, hogy az 5% önrész összegszerűen mit
jelentene.
A témát a bizottságok együttes ülésen nem tudták megvitatni, mivel az a mai napon
érkezett.
Kolozsi József pályázatíró referens: A mai nap folyamán beszélt Nagy Sándor
polgármester úrral, a projekt nagyságáról valamint Mezőhegyes önkormányzatát érintő
5% saját forrás nagyságáról. Erre konkrét választ nem tudott adni, mivel még csak a
tanulmányterv elkészítéséhez próbálnak támogatást kérni.
Amennyiben a testület nem zárkózik el, holnap ismét megkeresi polgármester urat.
Uj Zoltán képviselő: Kéri, hogy Nagy Sándor peregi polgármester urat holnap hívják
meg Mezőhegyesre, és kérjenek tőle tájékoztatást a projektről.
A megkeresést nem érti, mivel Kispereg földrajzilag közelebb fekszik Battonyához, mint
Mezőhegyeshez.
Csanádi István polgármester: A projekt nagysága nem lehet kevés, mivel az útépítés
rendkívül költséges. Tudomása szerint a peregi polgármester úr Battonyát is megkereste,
aki ettől elzárkózott.
Hollós László képviselő: A Kispereg-Mezőhegyes régi út Mezőhegyes 43.majorból
indult, amit „Szilvás” útnak is neveztek. Egyetért, hallgassák meg Nagy Sándor
polgármester urat, bár a határidők rendkívül szorosak.
Csanádi István polgármester: Polgármester urat még a holnapi nap folyamán
meghívja Mezőhegyesre és meghallgatják a projekttel kapcsolatos tájékoztatását.
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be. 2009. február 15-től szeretne magánrendelést kezdeni a Mezőhegyesi
gyermek szakorvosi rendelőben, hetente kétszer: hétfőn és csütörtökön 16-17,30 óra között.
Javasolja a testületnek, hogy Dr. Varga Sándor gyermek szakorvos kérelmének adjanak
helyt, és engedélyezzék, azt hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő Mezőhegyes, Hild J.u.5.sz.alatt lévő gyermek szakorvosi rendelőt térítésmentesen
2009.február 15. napjától hetente két alkalommal: hétfő és csütörtöki napokon
16-órától 17,30 óráig magánrendelés céljára használja.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
36/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Dr. Varga Sándor Mezőhegyes, Hild J.u.5.
sz. alatti lakos vállalkozó gyermekszakorvos kérelmének
helyt ad, és engedélyezi, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hild J.u.5.sz.
alatt lévő gyermek szakorvosi rendelőben 2009.február 15. napjától
magánrendelést folytasson, heti két alkalommal: hétfőn és csütörtökön
16 órától- 17,30 óráig.
A rendelő használatáért bérleti díjat nem állapít meg.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős : Csanádi István polgármester
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő, az üléstermet elhagyta.
Csanádi István polgármester. Az Unilever Kft arról tájékoztatotta, hogy
a Delikát 8 tovább folytatja „Főzzön 8 játszóteret” programját.
A program keretében 2009-ben 8 új játszótérre lehet a települések lakóinak,
iskoláinak, civil szervezeteinek pályázni. Minél több pályázattal indul egy település annál
nagyobb az esélye annak, hogy a regionális sorsoláson kihúzásra kerül
egy adott település. Pályázni a Delikát 8 vonalkodjának összegyűjtésével és a Kft felé
történő továbbításával lehet.
Azok akik pályázni szeretnének, bővebb információhoz a www. delkikát.hu weboldalon
juthatnak.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Képviselőtestület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007./III.28./Ö.sz.rendelet 28.§./3/
bekezdése alapján 2009. február 17-én 16 órakor közmeghallgatást tartson, napirenden a
2009.évi költségvetésről szóló rendelettervezettel.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
37/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Képviselőtestület saját és Szervei
Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló
4/2007./III. 28./ Ö.sz.rendelet 28.§./3/
bekezdése alapján 2009. február 17-én
16 órakor közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás napirendje: a 2009.évi
költségvetésről szóló rendelettervezet
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a mai nap folyamán az
ITD Hungary Békéscsaba Nonprofit Kht emailban megkereste azzal, hogy német napelemes
projekthez keresnek megfelelő helyszint. Tevékenység: napelem farm létrehozása 1 MW
elektromos áram előállítására. Keresett területe 2,5-3 ha sik lejtőn található zöldmező.
Ideális hely önkormányzati tulajdonú vagy tisztázott tulajdonos szerkezetű kivont terület,
elektromos áram elérésének lehetősége, területhatáron vagy attól nem messze. Jelentkezési
határidő január 28.
Javasolja a testületnek, hogy a mezőhegyesi 806/1 hrsz-ú területet /természetben a vágóhid
mögötti található/ ajánlja ki az ITD Hungary Kft-nek német napelemes projket
megvalósítása céljából.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
38/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy az ITD Hungary Kft-nek
német napelemes farm létrehozásának céljára
felajánlja az önkormányzat tulajdonában
lévő mezőhegyesi 806/1 hrsz-ú ingatlant,
Határidő: 2009.január 28. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Hollós László képviselő: Kérjenek a Biokraft Kft tulajdonosától tájékoztatást arra
vonatkozóan, hogy számíthatnak-e a volt ipari park területének hasznosítására.
Mezőhegyes szimbóluma és egyben nevezetes és ritka fája a platán és a Szent György téri
parkban található vérbükk.
Ez utóbbi megbetegedett, és ha nem tesznek lépést megmentése érdekében rövid időn belül
kipusztul. Megmentése érdekében kérjenek fel szakértőt, az elődöknek és az utókornak
tartoznak ennyivel.
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Csanádi István polgármester: A Biokraft Kft ügyvezetőjével a mai nap során
egy más témában tárgyalt. Kérni fogja ügyvezető urat, hogy a testületet tájékoztassa
az elképzelésekről.
A vérbűkk megmentésével egyetért, javasolja, hogy kérjenek fel szakértőt.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
39/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a település nevezetességének
számító ritka és értékes fafaj, a vérbükk
megmentése érdekében szakmai konzultációra
szakértőt kér fel.
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javaslatot tett a közmeghallgatással kezdődő következő
testületi ülés időpontjára és napirendjeire.
2009.február 17-én 16 óra
1. A 2009.évi költségvetés
- második forduló Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. A 2008.évi költségvetésről szóló 14/2008./VIII.22./ Ö.sz. és a
27/2008./XI.26./ Ö.sz.rendelettel módosított 2/2008./II.20./ Ö.sz.
rendelet módosítása.
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Tájékoztató a Maroshát Turisztikai Egyesület Turinform Irodája
tevékenységéről.
Előadó: Lőrincz Tibor, az Egyesület elnöke
Véleményezi: Művelődési és Sportbizottság
Kéri, hogy aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette

- 43 40/2009./I.27./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
közmeghallgatással kezdődő ülését 2009. február 17-én
16 órakor tartja az alábbi napirendekkel:
1. A 2009.évi költségvetés
- második forduló Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. A 2008.évi költségvetésről szóló 14/2008./VIII.22./ Ö.sz. és a
27/2008./XI.26./ Ö.sz. rendelettel módosított 2/2008./II.20./ Ö.sz.
rendelet módosítása.
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Tájékoztató a Maroshát Turisztikai Egyesület Turinform Irodája
tevékenységéről.
Előadó: Lőrincz Tibor, az Egyesület elnöke
Véleményezi: Művelődési és Sportbizottság
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Dr.Szegvári Péter
és Szűcs Sándor képviselőket.
Csanádi István polgármester: A következő előterjesztésekben állásfoglalást igénylő
személyi ügyben, kitüntetési ügyben és önkormányzati hatósági ügyben kell a
testületnek döntenie, ezért a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV.tv.
12.§./4/ bekezdés a./ pontjában foglaltak alapján zárt ülést tart.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet
elhagyták.
kmf.
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